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Boj proti kyberšikane leží na pleciach rodičov i 
 učiteľov

 

 

LIPTOVSKÝ JÁN 14. marca 2014 – Výskum EU 
Kids online II v 25 európskych krajinách 
potvrdzuje to, čo mnohí tušia už dávno – 
rodičia svoje deti oboznamujú s počítačmi, 
smartfónmi či tabletmi veľmi skoro, 
dokonca už medzi 3. a 6. rokom života. Niet 
divu, že si drvivá väčšina mladých nevie 
svoj deň bez technologických vymožeností 
ani len predstaviť. 
 
 
 

Škola ako vďačné prostredie pre kyberšikanu 
 
Jedným z najväčších lákadiel pre 9 až 16-ročných je internet. 85% z nich ho používa kvôli 
školských úlohám, no hneď za tým nasleduje hranie hier (83%), pozeranie videí (76%) či 
chatovanie (62%), a to najmä doma či v škole. Byť on-line však znamená aj byť vystavený 
možnému riziku šikanovania, čo nás opäť vedie práve do školského prostredia. Takzvanú 
kybernetickú šikanu podceňujú nielen rodičia, ale aj mnohí učitelia, ktorí nevedia, ako sa k pre 
nich doteraz nezvyčajnému problému postaviť. 
 
Touto témou sa vo februári zaoberalo osem zahraničných organizácií a škôl pod hlavičkou 
nemeckej nadácie Stiftung Medien- und Onlinesucht, ktoré v Liptovskom Jáne privítalo o. z. 
Edukácia@Internet. Občianske združenie z Partizánskeho má na svedomí už niekoľko 
úspešných projektov na poli internetového vzdelávania, preto ani teraz neváhalo nad ďalšou 
spoluprácou so zahraničnými partnermi, zvlášť v takej citlivej téme, ktorá si zaslúži väčšiu 
pozornosť verejnosti. „Rodičia a učitelia sú si často neistí v tom, ako zaobchádzať s novými 
médiami, a často ani nevedia, ako by mali pomôcť deťom v prípade šikanovania na 
internete. Preto sme sa rozhodli vytvoriť webstránku cyberhelp.eu, ktorá najmä 
pedagógom poskytne návod a učebné materiály k tomu, ako robiť prevenciu i adekvátne 
reagovať na vážne prípady kyberšikany,“ vysvetľuje koordinátorka projektu Arnhild Zorr-
Werner z nadácie Stiftung Medien- und Onlinesucht. Potrebu pomôcť učiteľom v tejto téme 
vidia aj zástupcovia partnerských škôl z Litvy, Bulharska, Rumunska i Španielska. Učiteľka 
nemeckého jazyka z gymnázia Simono Dacho progimnazija v litovskom meste Klaipėda 
Neringa Tallat-Kelpšaitė Dapšienė sa s kyberšikanou stretla aj vo svojej triede: „Siedmaci sa 
posmievali a doberali si svojho spolužiaka, pričom jeden chlapec celú situáciu nafilmoval a 
zverejnil na internete. Netrvalo dlho, kým sme našli vinníka. Rodičia šikanovaného chlapca však 
nechceli vec riešiť na polícii, tak sa vedenie školy rozhodlo umiestniť vinníka do inej triedy.“ V 
spomínanej škole funguje program Olweus, ktorý pedagógom radí, ako majú reagovať na 
podobné prípady. 
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Šikana na internete sa týka aj učiteľov a rodičov 
 
V slovenskom výskume Dospievajúci vo virtuálnom priestore z roku 2010 sa ku kyberšikane 
priznalo len 5,9% opýtaných žiakov. Toto číslo je síce nízke, no odborníci predpokladajú, že 
môže byť o niečo vyššie, keďže sa mnohé deti hanbia či boja o šikanovaní na internete hovoriť. 
Takmer polovica z nich bola vysmievaná či ohováraná, často práve v súvislosti s osobnými 
fotografiami či videami v nepríjemných situáciách. Hoci sme ešte v porovnaní so starými 
členskými krajinami Európskej únie na tom dobre, aj u nás môžu z nenápadného problému 
vzniknúť nepriaznivé štatistiky, ako napríklad vo Veľkej Británii, USA a Austrálii, kde má 
kyberšikana katastrofálny vplyv na sebaúctu a sociálny život až 69% mladých ľudí. Slováci sa 
však k problému postavili zodpovedne, a aj preto z iniciatívy eSlovensko o. z.  vznikol známy 
projekt OVCE.sk, ktorý upozorňuje na riziká internetu, mobilov a nových technológií. 
 
Pripravovaná webstránka sa preto zameriava na tých, ktorí sa s deťmi a mladými 
stretávajú denne a môžu im tak účinne pomôcť. Ide predovšetkým o učiteľov a rodičov, no 
pomoc na nej môže nájsť ktokoľvek. Ako povedal koordinátor o. z. Edukácia@Internet Peter 
Baláž, cyberhelp.eu je práve vo svojej tvorivej fáze: „Na stretnutí v Liptovskom Jáne sme začali 
pripravovať výstupy, najmä štruktúru webstránky a jej obsahu. Čaká nás ešte veľa práce, no 
vďaka entuziazmu zúčastnených partnerov by mal byť projekt realizovaný načas a kvalitne.“ Na 
Slovensku boli niektorí zahraniční partneri po prvý raz, no hneď ich očarila krásna príroda i 
možnosti na oddych. „V rámci našich iných projektov, zameraných najmä na medzinárodný 
jazyk esperanto, tu organizujeme rôzne podujatia, preto sme vedeli, že ukázať zahraničným 
partnerom práve Liptov je určite dobré rozhodnutie. A ich spokojnosť po stretnutí nám to i 
potvrdila,“ dodal Peter Baláž. 
 
Internetový portál www.cyberhelp.eu bude spustený na jar roku 2015 a preložený bude do 

bulharčiny, nemčiny, litovčiny, rumunčiny, slovenčiny, slovinčiny a španielčiny. Je finančne 

podporená Európskou komisiou. Zdieľať svoje skúsenosti či zaujímavé informácie môžete aj vy na 

facebook-ovej stránke projektu www.facebook.com/cyberhelp.eu.  

 
– tlačová správa – 

OZ Edukácia@Internet 
 

 
O organizáciách 
  
Občianske združenie Edukácia@Internet vzniklo v roku 2005 a venuje sa rôznym projektom v 
oblasti vzdelávania a internetu. Najznámejšie sú jeho projekty na výučbu esperanta 
www.lernu.net, slovenčiny www.slovake.eu či nemčiny www.deutsch.info v rôznych jazykoch. 
Okrem toho organizuje vzdelávacie projekty a podujatia na podporu medzikultúrneho učenia 
a používania jazykov i internetových technológií. 
 
Nemecká nadácia Stiftung Medien- und Onlinesucht prispieva k mediálnej gramotnosti v 
súčasnej spoločnosti založenej na informáciách a komunikácii a pomáha ľuďom jej 
porozumieť i lepšie sa v nej orientovať. Zaoberá sa projektmi v oblasti vzdelávania, sociológie 
a psychológie. Jedným z nich je aj medzinárodný projekt o kybernetickej šikane 
www.cyberhelp.eu. 

http://www.facebook.com/cyberhelp.eu
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Odkazy 
 
www.cyberhelp.eu 
www.facebook.com/cyberhelp.eu 

 
 

Kontakty 
 
Peter Baláž 
Koordinátor E@I 
Tel.: +421 902 203 369 
E-mail: peter.balaz@ikso.net 

 
Mgr. Veronika Matušková 
PR manažérka 
Tel.: +421 905 826 988 
E-mail: veronika.matuskova@ikso.net 
 
OZ Edukácia@Internet 
Sídlo: Víťazná 840/67A, 958 04 Partizánske 
Web: www.ikso.net 
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